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Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo 

tvarka bendrovėje UAB „Synergy finance“ 
 

2015 m. sausio 9 d., Nr. SF-VIT/7 
Vilnius 

 
Bendrosios nuostatos 

 
1. Ši Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo tvarka Bendrovėje (toliau – Tvarka) 

parengta remiantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos 
Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. 
nutarimu Nr. 03-144 „Dėl valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių 
patvirtinimo“, Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-152 „Dėl valdymo 
įmonių ir investicinių bendrovių veiklos licencijų išdavimo, keitimo ir jų galiojimo panaikinimo 
taisyklių patvirtinimo“, taip pat kitais teisės aktais, taikytinais valdymo įmonių veiklai. 
 

2. Ši tvarka reglamentuoja UAB „Synergy finance“ (toliau – Bendrovė) klientų prašymų ir skundų 
nagrinėjimą ir klientų aptarnavimą Bendrovėje. 
 

3. Šios Tvarkos tikslas – užtikrinti, kad visi prašymai ir skundai Bendrovėje būtų nagrinėjami ir 
klientai aptarnaujami laikantis visų Bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų 
bei Bendrovės vidaus tvarkų, procedūrų bei politikų. 

 
4. Už šios Tvarkos įgyvendinimą yra atsakingas Bendrovės administracijos vadovas. 
 
5. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:  

5.1. Klientas – UAB „Synergy finance“ klientas (Tvarkoje ši sąvoka apima ir Bendrovės 
valdomų kolektyvinio investavimo subjektų dalyvius ar akcininkus);  

5.2. Klientų aptarnavimas – veikla, apimanti Klientų aptarnavimą jiems atvykus į Bendrovę, 
aptarnavimą telefonu, prašymų ir skundų, gautų tiesiai iš asmenų ar atsiųstų paštu,  
nagrinėjimą, priimtų spendimų įforminimą ir perdavimą Klientams; 

5.3. Pareiškėjas – Klientas, įteikęs ar atsiuntęs Bendrovei (jos vadovui ar kitam įgaliotam 
asmeniui) rašytinį prašymą ar skundą; 

5.4. Darbuotojas – bet kuris UAB „Synergy finance“ darbuotojas (sąvoka „Darbuotojai“ reiškia 
visus UAB „Synergy finance“ darbuotojus kartu); 

5.5. Prašymas – Kliento kreipimasis raštu ar žodžiu į Bendrovę, vadovą ar Darbuotoją, įgaliotą 
priimti bei nagrinėti prašymus ir skundus, prašant priimti, išduoti dokumentą, patvirtinantį 
tam tikrą juridinį faktą, ar atlikti kitus veiksmus; išdėstant Kliento norą, pageidavimą, 
nuostatą tam tikru klausimu, pranešant apie Bendrovės veiklos trūkumus, Darbuotojų 
piktnaudžiavimą; pateikiant pasiūlymus ką nors pagerinti Bendrovės paslaugų teikimo ar 
kitose srityse, atkreipiant dėmesį į tam tikrą padėtį ir siūlant ką nors patobulinti, pakeisti, 
atlikti veiksmą ar susilaikyti nuo veiklos; 

5.6. Privati informacija – informacija apie žmogaus asmeninį ir jo šeimos gyvenimą, jo sveikatą, 
tikėjimą, rasę, partiškumą, teistumą, kita su asmens privačiu gyvenimu susijusi ir pagal teisės 
aktus neskelbtina asmeninio pobūdžio informacija; 
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5.7. Skundas – kreipimasis į Bendrovę, Bendrovės vadovą ar įgaliotą Bendrovės asmenį, 
nurodant, kad yra pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašant juos apginti. 

 
 

Bendrieji reikalavimai 
 
6. Darbuotojai, aptarnaudami Klientus, nagrinėdami Prašymus ir Skundus, privalo vadovautis 

pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, protingumo, objektyvumo, nešališkumo, 
operatyvumo ir kitais principais, įtvirtintais Bendrovės vidaus tvarkose ir taikytinuose teisės 
aktuose. 
 

7. Darbuotojas, su kuriuo susisiekė Klientas, privalo pats atsakyti į kliento užduotą/-us klausimą/-us 
(savo kompetencijos ribose) arba nukreipti Klientą kitam Darbuotoju, kuris bus kompetentingas 
atlikti šią funkciją. Jei su Klientu bendraujantis Darbuotojas nėra įsitikinęs, kuris bendradarbis yra 
tinkamiausias išspręsti iškilusį/-ius klausimą/-us, jis privalo pats išsiaiškinti klausimo esmę bei 
sužinoti Kliento kontaktus ir sutarti susisiekimo su juo būdą ir laiką. Atlikęs šiuos veiksmus, jis 
privalo kaip įmanoma greičiau surasti tinkamą Darbuotoją, išsiaiškinti atitinkamo Kliento 
klausimo esmę ir susisiekti su Klientu sutartu laiku ir būdu tam, kad jam būtų pateikti atsakymai į 
užduotus Kliento klausimus. 
 

8. Darbuotojams draudžiama atsisakyti aptarnauti Klientus, nagrinėti Prašymus ir Skundus 
motyvuojant tuo, kad nėra šias funkcijas vykdančio Darbuotojo. Bendrovės administracijos 
vadovas privalo užtikrinti, kad Darbuotojų atostogų, komandiruočių, seminarų metu ir kitais 
nebuvimo Bendrovėje (darbe) atvejais būtų paskirti kiti Darbuotojai, turintys tokius pačius 
įgaliojimus, kaip ir Darbuotojų, dėl bet kokių priežasčių nesančių darbe. Darbuotojai taip pat 
neturi teisės atsisakyti aptarnauti Klientus dėl didelio užimtumo ar kitų panašių priežasčių (ši 
nuostata netaikoma už Fondų turto valdymą atsakingiems Darbuotojams). 
 

9. Jei Skundai ir Prašymai pateikiami raštu, jie nagrinėjami tik tuomet kai yra įskaitomai parašyti, 
yra Pareiškėjo pasirašyti, juose nurodytas Pareiškėjo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys. 
Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti Prašymai ir Skundai, taip pat Skundai be aukščiau nurodytų 
asmens rekvizitų, grąžinami Pareiškėjui, nurodant trūkumus ir prašant juos ištaisyti.  

 
10. Nevalstybine kalba gauti Prašymai ir Skundai nagrinėjami tik tuomet, jei Bendrovė paslaugas 

teikė nevalstybine kalba. Skundai ir prašymai turi būti pateikti ta nevalstybine kalba, kuria buvo 
suteiktos paslaugos atitinkamam Pareiškėjui. Šiuo atveju, atsakymas parengiamas taip pat ta 
kalba, kuria buvo gautas Skundas ar Prašymas.  
 

11. Raštu gautus Prašymus ir Skundus nagrinėja bei į juos atsako Bendrovės administracijos vadovas 
arba atitinkamas Bendrovės Darbuotojas, kaip tai nurodyta šios Tvarkos 7-8 punktuose. 
Pareiškėjui atsakoma valstybine kalba, išskyrus išimtis, nurodytas šios Tvarkos 10 punkte. 
 

12. Klientui ar Klientams neteikiama privati informacija apie kitus Klientus. 
 

13. Klientai Bendrovėje aptarnaujami Bendrovės darbo laiku, t.y. darbo dienomis nuo 9 val. iki 
18 val. (Vilniaus laiku). 
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Prašymų ir Skundų nagrinėjimas Klientams atvykus į Bendrovę 

 
14. Atvykę į Bendrovę Klientai aptarnaujami Bendrovės biure (esant nenumatytoms aplinkybėms – 

alternatyviame biure). 
 

15. Prašymai ir Skundai, Klientui atvykus į Bendrovę, gali būti pateikiami tiek raštu, tiek žodžiu. 
Prašymai žodžiu priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti ir išspręsti nedelsiant, 
nepažeidžiant Kliento, Bendrovės ar Bendrovės valdomų fondų interesų. Jei prašymo žodžiu 
negalima išnagrinėti nedelsiant, Klientui pasiūloma jį įforminti raštu. 
 

16. Klientui atvykus į Bendrovę atitinkamas Darbuotojas turėtų atlikti šiuos veiksmus: 
 
16.1. priimti rašytinius Klientų Prašymus ir Skundus. Priimant Prašymą ar Skundą, patikslinama 

jo esmė, patikrinama, ar pateikti visi duomenys ir dokumentai, kurių reikės sprendimui 
priimti; prireikus prašoma pateikti papildomus duomenis ir dokumentus; 

16.2. suteikti informaciją apie klausimo sprendimo Bendrovėje procedūrą; 
16.3. esant reikalui, pateikti pažymas ir kitus oficialius dokumentus (kiek tai neprieštarauja 

konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos taisyklėms); 
16.4. jeigu Klientas prašo informacijos apie Bendrovės veiklą, Bendrovės administracijos vadovo 

pavedimu tokia informacija suteikiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir 
apimtimi. 
 

17. Klientų Prašymų ar Skundų nagrinėjimo klausimas, jiems pageidaujant, gali būti derinamas iš 
anksto telefonu ar kita ryšio priemone. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir pasikeitus 
suderintam aptarnavimo laikui, atsakingas Darbuotojas apie tai privalo nedelsiant įspėti Klientą. 

 
 

Prašymų ir Skundų registravimas, jų perdavimas nagrinėti ir saugojimas 
 
18. Prašymai ir Skundai, gauti tiesiogiai iš Kliento arba per pašto įstaigas, elektroniniu paštu, turi būti 

Bendrovėje nustatyta tvarka užregistruoti Bendrovės skundų registracijos žurnale jų gavimo 
dieną. Ant Prašymo ar Skundo pasirašo dokumentą priėmęs Darbuotojas; registracijos žurnale 
įrašoma Prašymo ar Skundo gavimo data ir registracijos numeris. Kliento pageidavimu, 
analogiški duomenys įrašomi ant Kliento pateiktos atitinkamo dokumento kopijos, taip pat 
uždedant žymą „Gauta“. 
 

19. Be to, registruojant Prašymą ar Skundą, registracijos žurnale taip pat įrašomi kiti Prašymą ar 
Skundą identifikuojantys duomenys: gautą dokumentą pateikusio Pareiškėjo vardas ir pavardė, 
tikslus adresas, trumpas turinys bei pridedama Skundo ar Prašymo kopija (jei jis yra gautas 
rašytine forma).  

 
20. Gautą Skundą ar Prašymą priėmęs Darbuotojas, sutikrinęs registracijos numerius, prie Skundo ar 

Prašymo pridedamus dokumentus ar priedus ir kt., perduoda jį nagrinėti ir toliau tvarkyti 
Bendrovės administracijos vadovui, kuris privalo susipažinti su Skundo ar Prašymo turiniu ir arba  
pats atsakyti į jį ar priimti susijusį sprendimą nustatyta tvarka, arba pateikti Skundą ar Prašymą 
nagrinėti kompetentingam Darbuotojui.  
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21. Sudėtingų ar kompleksinių Skundų ar Prašymų svarstymui Administracijos vadovas gali 
sudaryti komisiją arba darbo grupę. 
 

22. Draudžiama pavesti nagrinėti Prašymus ir Skundus Darbuotojams, kurių veiksmai skundžiami. 
 

23. Tuo atveju, jei yra skundžiama Bendrovės administracijos vadovo veikla, pagal nustatytą tvarką, 
Skundą nagrinėja ir Sprendimą priima Bendrovės valdybos pirmininkas.  
 

24. Skundų žurnalas bei visa su Klientų skundų nagrinėjimu susijusiu medžiaga ir dokumentai (gauti 
raštu ar elektronine forma) Bendrovėje turi būti archyvuojami pagal Bendrovėje galiojančias ir jai 
taikytinas dokumentų tvarkymo ir saugojimo procedūras.  
 

25. Skundų žurnalas bei visa su Klientų skundų nagrinėjimu susijusiu medžiaga ir dokumentai (gauti 
raštu ar elektronine forma) privalo būti saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinio skundo, 
kito dokumento  ar įrašo gavimo dienos.  

 
Prašymų ir Skundų nagrinėjimas 

 
26. Už Prašymų ar Skundų nagrinėjimą, susijusių dokumentų ruošimą ir atitinkamų sprendimų 

priėmimą yra atsakingas Bendrovės administracijos vadovas. Atsižvelgdamas į savo ir kitų 
Darbuotojų kompetenciją bei šios Tvarkos 20-23 punktų nuostatas, Bendrovės administracijos 
vadovas gali pavesti skundą nagrinėti vienam iš Darbuotojų.  
 

27. Klientų Prašymai ir Skundai nagrinėjami atliekant šiuos veiksmus: 
 
27.1. analizuojant ir nagrinėjant pateikto prašymo ar skundo turinį ir nustatant tokio dokumento 

esmę; 
27.2. esant poreikiui, paprašant Pareiškėjo papildyti ar patikslinti pateiktą Prašymą ar Skundą; 
27.3. esant poreikiui, paprašant Pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus; 
27.4. vertinant ir analizuojant Bendrovės turimus dokumentus ar duomenis, susijusius su 

nagrinėjamu klausimu; 
27.5. esant reikalui, paprašant Pareiškėjo duoti žodinius paaiškinimus; 
27.6. esant reikalui, paprašant Darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, duoti paaiškinimus žodžiu 

ar raštu ir kt. 
 

28. Prašymas ar Skundas turi būti išnagrinėtas kaip įmanoma operatyviau, tačiau bet kokiu atveju ne 
vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo Bendrovėje datos. 
 

29. Kartotiniai Prašymai ir Skundai nenagrinėjami, jeigu juose nenurodoma naujų aplinkybių, 
sudarančių dokumento pagrindą, ir nėra įtikinamų argumentų, kad Bendrovės sprendimas dėl 
ankstesnio Prašymo ar Skundo išnagrinėjimo yra neteisingas. Tokiu atveju ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas nuo kartotinio Prašymo ar Skundo gavimo Bendrovėje datos Pareiškėjui 
išsiunčiamas paaiškinimas, kad šiuo klausimu atsakymas jam jau buvo pateiktas ir nebus 
pakartotinai nagrinėjamas, nebent paaiškėtų naujos su Prašymu ar Skundu susijusios aplinkybės.  
 

30. Prašymas ar Skundas laikomas baigtu nagrinėti, kai dėl jame iškeltų klausimų priimamas 
sprendimas ir Pareiškėjui pateikiamas atsakymas raštu (arba el. paštu jei tokia forma buvo gautas 
Skundas ar Prašymas). 
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Sprendimų dėl išnagrinėtų Prašymų ir Skundų įforminimas 
 
31. Išnagrinėjęs Prašymą ar Skundą gautą raštu, Bendrovės administracijos vadovas (arba 

Darbuotojas, atsakingas už Prašymo ar Skundo nagrinėjimą), parengia atsakymo Klientui 
projektą. Bendrovės administracijos vadovo pasirašytas atsakymas yra atspausdinamas dviem 
egzemplioriais. Vienas egzempliorius paliekamas Bendrovėje ir yra archyvuojamas pagal 
Bendrovėje galiojančias ir jai taikytinas dokumentų tvarkymo ir saugojimo procedūras. Antras 
egzempliorius registruotu paštu išsiunčiamas Klientui arba įteikiamas jam pasirašytinai.  
 
31.1. Visi atsakymai Klientams bei kiti su tuo susiję dokumentai turi būti numeruojami 

atsižvelgiant į Prašymo ar Skundo numerį taip, kad esant poreikiui būtų galima iš karto 
identifikuoti atsakymą žinant Skundo ar Prašymo numerį.   

31.2. Visi atsakymai Klientams turi būti archyvuojami pagal Bendrovėje galiojančias ir jai 
taikytinas dokumentų tvarkymo ir saugojimo procedūras.  

31.3. Jei nagrinėjant Skundą ar Prašymą yra naudojamas elektroninis susirašinėjimas, visa 
susirašinėjimo medžiaga turi būti saugoma ir rūšiuojama atskirame elektroniniame 
aplanke.  

 
32. Sprendimai dėl išnagrinėtų Prašymų ar Skundų, kuriuose išdėstytos Pareiškėjo nuostatos tam 

tikru klausimu ir kuriais pranešama apie Bendrovės veiklos trūkumus, Darbuotojų 
piktnaudžiavimą ar netinkamą elgesį, neteisėtus veiksmus, susijusius su konkretaus asmens 
interesų ir teisių pažeidimu, taip pat sprendimai dėl Prašymų, kuriuose pateikiami pasiūlymai 
patobulinti Bendrovės paslaugų teikimo kokybę ar veiklą kitose srityse, atkreipiamas dėmesys į 
tam tikrą padėtį ir siūloma atlikti kokius nors patobulinimus, pakeitimus, atlikti kokius nors 
veiksmus ar susilaikyti nuo veiklos, įforminami laisvos formos raštu, kuriame turi būti 
motyvuotai atsakyta į visus Pareiškėjo keliamus klausimus, nurodyta, kokių priemonių buvo (ar 
bus) imtasi, kokie pasiekti (ar laukiami) rezultatai, kas atsakingas už jų įgyvendinimą ir pan. 
 

33. Pranešime apie nepatenkintą Prašymą ar Skundą turi būti nurodyti Prašymo ar Skundo 
nepatenkinimo motyvai, priklausomai nuo motyvų turinio, - pagrįsti teisės aktų nuostatomis, taip 
pat nurodyta, kur ir kokia tvarka šis sprendimas gali būti apskųstas. 
 

 
Klientų aptarnavimas telefonu 

 
34. Taupant Klientų ir Darbuotojų laiką, Darbuotojai pagal savo kompetenciją gali besikreipiančius 

asmenis aptarnauti telefonu.  
 

35. Pageidautina, kad taupant Kliento laiką, Darbuotojas dėtų pastangas, jog į Kliento Skundą, 
Prašymą ar kitą klausimą operatyviai būtų atsakoma telefonu, ir tik neišsprendus klausimo 
telefonu, būtų siūloma Klientui kreiptis raštu. 
 

36. Darbuotojas, atsiliepęs telefonu į Kliento, kuris kreipiasi į Bendrovę, skambutį, privalo padėti 
Klientui taip, kad operatyviai ir kvalifikuotai būtų išspręstas jo keliamas klausimas. Darbuotojai, 
bendraudami telefonu su Klientu, privalo gebėti trumpai ir suprantamai paaiškinti: 
 
36.1. ar Bendrovė kompetentinga spręsti Klientui rūpimą klausimą; 
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36.2. kokius dokumentus (pažymą, pareiškimą, kitus dokumentus) ir kokiu būdu (asmeniškai ar 
paštu) reikia pateikti, kad klausimas būtų išnagrinėtas ir išspręstas; 

36.3. perduoti skambutį Darbuotojui, atsakingam už atitinkamą, su Pareiškėjo klausimu susijusią, 
Bendrovės veiklos sritį; 

36.4. į kokią kitą instituciją Klientas gali kreiptis, jei Bendrovė nekompetentinga spręsti Klientui 
rūpimo klausimo, ir nurodyti tos institucijos adresą bei telefono numerį. 

 
 

Baigiamosios nuostatos 
 

37. Ši Tvarka įsigalioja nuo jos patvirtinimo ir visa apimtimi galioja iki jos pakeitimo, 
papildymo ar panaikinimo. 

 
38. Tvarka gali būti keičiama ir (ar) papildoma tik Bendrovės valdybos sprendimu.  

 
39. Darbuotojai su šia Tvarka, jos papildymais ir (ar) pakeitimais supažindinami pasirašytinai. 

________________ 
 
 


